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   دور األمم املتحدة يف عملية بناء السالم يف كوسوفو
  جامعة قاملة    باحثة دكتوراه         خرية لكمني

قاملةجامعة     وداد غزالين .د
  :ملخص

هيئة األمم املتحدة، فإن  اختصاصمن أن حفظ السلم واألمن الدوليني  اعتبارعلى 
حظناه من خالل تدخلها يف قضية كوسوفو ال جممل تدخالا تكون يف هذا الصدد، وهو ما

تتعلق بصون حقوق اإلنسان يف اإلقليم من خمتلف  قراراتوإصدار  ،مبختلف أجهزا
وحماولة إرساء أطر داعمة ملسار بناء السالم، هلذا فقد مت إرسال بعثة أممية دف  االنتهاكات،

 املساعداتاإلدارة املؤقتة لإلقليم عرب السهر على إنشاء مؤسسات مؤقتة، وضمان وصول 
ويبحث مقالنا يف  شهدها، اليتظرا للخسائر اإلقليم ن اعتماراإلنسانية والسهر على إعادة 

 .املتحدة لبناء السالم يف كوسوفو مماملستخدمة من قبل األ اآللياتنوعية 

  ، بناء السالماإلنسان، انتهاكات حقوق ، بعثة األمم املتحدةلدوليةالتدخالت ا :مفتاحيهكلمات 
Abstract : 

All UN operations are directed to keeping international peace and security,  because 
they are from the  UN's jurisdiction. That's what we saw it through its mediation in the 
Kosovo issue, Depending on the various organs ,and Make decisions relating to the protection 
of human rights ,and try to Lay the foundation of the peace-building. So it has been sending 
UN Mission in order to The provincial administration temporarily, through The establishment 
of provisional institutions, And ensure access of  humanitarian aid, And the reconstruction of 
the region because of the damages suffered by it, So we tried through this article to search in 
the means used by UN to  building peace in Kosovo. 
Key words : international mediation, UN Mission, Human rights violations, Peace-building.  

  :مقدمة
يف فترة عصبة األمم  املتحدة جاء يف إطار سد الثغرات يف نظام األمنإن إنشاء األمم   

 اليتخمتلف القرارات  من خالل ؛م واألمن الدولينياملتحدة، حيث كان اهلدف منها حفظ السال
ثار الرتاعات بني أأن إال دون املساس مببدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول،  إصدارهامت 

حىت وإن كان هناك إخالل بنص  ،من قبل اهليئة األممية اإلنساينقتضي التدخل ي مافيها  الدول
وقد كان لألمم املتحدة عدة تدخالت يف إطار . ق األمم املتحدةالفصل السابع من ميثا 2املادة 

م واألمن الدوليني وبناء السالم يف العديد من األقاليم كإقليم تيمور الشرقية، حفظ السال
ان قائم بني كشهدت دمار كبري بسبب الرتاع الذي  اليترواندا، كوسوفو، هذه األخرية 

 الذي تسبب يف تشريد العديد من األفراد وهو األمر الذي استدعى، يوغوسالفيا وكوسوفو
  .اإلنساينف الدويل من قبل األمم املتحدة يف إطار التدخل خضوع إقليم كوسوفو لإلشرا
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  :أمهية املقال
أساسا ببناء السالم يف مناطق  ةتستمد أمهية املوضوع من طبيعة الدراسة واملتعلق

 اليتمن القضايا  باعتبارها ،يف ظل التوترات الداخلية اإلنسانومحاية حقوق  ؛ما بعد الرتاع
، وبالتايل فإن ربط العالقة بني م األمن الدولينيوا متس السالكل ؛اتمع الدويل باهتمامحضت 

يسمح لنا بتحديد أمهية التعاون الدويل يف إطار بناء السالم والفواعل الدولية ذات العالقة 
  .التدخالت

م واألمن الدوليني، فقد أن األمم املتحدة هي منظمة تسعى لضمان حتقيق السال اعتباروعلى 
  .الضروري معرفة أدوارها التدخلية يف إطار بناء السالم يف فترة ما بعد الرتاعكان من 
  :قالأهداف امل

وخمتلف تأثرياته على  ظروف وأسباب الرتاع يف كوسوفويهدف هذا املقال لتحديد  -
 . اإلقليم

  .بناء السالم يف إقليم كوسوفو إطارعية التدخل األممي يف شرالنظر يف مدى   -
مع حتديد أهم  اإلنساينتسليط الضوء على إحدى جتارب األمم املتحدة يف التدخل   -

 .لدعم مسار بناء السالم يف كوسوفو عليها االعتمادمت  اليت اآلليات

  :سؤال املقال
م واألمن النظام الدويل تقتضي التدخل األممي يف إطار حفظ السال ضروراتإذا كانت 

املستخدمة من قبل  اآلليات طبيعة ا بعد الرتاع، فما هيوبناء السالم يف مناطق م الدوليني
  كوسوفو؟ إقليماهليئة األممية يف إطار بناء السالم يف 

  :فرضية املقال
لدويل تدعم مسار بناء السالم يف مناطق ما بعد اتكاتف اجلهود الدولية لفواعل اتمع  -

  .الرتاع
  :هيكلة املقال

  :حاولنا التطرق للعناصر التاليةالسؤال على  لإلجابة
 قراءة تارخيية لألوضاع يف كوسوفو أثناء الرتاع -

 الواقعية واملمارساتالتدخل األممي لبناء السالم يف كوسوفو بني الشرعية الدولية  -

 بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو -

  امتةاخل -
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  كوسوفو أثناء الرتاعقراءة تارخيية لألوضاع يف  :أوال
وهو األمر الذي دعم  ؛واحلضارات اإلمرباطورياتكوسوفو تناوب العديد من شهد إقليم 

 ؛االختالفات والصراعات بشىت األشكال بكانت سببا يف نشو اليت تكوين األقليات العرقية،
قليم إلنظار لأل اتوجيه 1996 حيث شهد عام .وكان أخرها مع بداية تسعينات القرن العشرين

دايتون  اتفاقية، فبعد توقيع من قبل احلكومة الصربية كوسوفو دف التطهري العرقي
إدراج  Ibrahim Rugova إبراهيم روقوفا وحماولة الرئيس الكوسويف ؛1995للسالم يف نوفمرب 

ل من قبل الرئيس األمريكي بي استجابةلقى مل ي ، إال أنهقليم كوسوفوإمسألة حل مشكل 
من خالل تنامي عمليات املقاومة املسلحة ق شدة الرتاع عم هذا ما،  Bill Clinton كلينتون

      دعوة أطراف الرتاع من قبل جمموعة االتصال  استدعى، وهو ما للجيش الكوسويف
تسوية  إىل التوصل ؛وقف العنف: اوضات سالم وفق مبادئحوار وبدأ مف إلقامة، 1الدولية

ومحاية حقوق األقليات يف  ؛راضي اليوغسالفيةاحلفاظ على وحدة األ؛ سليمة عرب املفاوضات
شرع يف  ،1997م يف يوغسالفيا عام كاحل Milosevichوبتقلد ميلوسيفيتش  .2قليم كوسوفوإ

      ، من خالل انتهاج التعذيب والقتل ضد لبان كوسوفوأتطبيق سياسة التمييز ضد 
                      لبان ورد فعل األ وسياسة التطهري العرقي هذه املعامالت استمراراملدنيني، ومع 

ود كل من عرب توحيد جه باإلقليم،مسلح قيام نزاع  إىلدى ما أ تدهورت األوضاع ،يف كوسوفو
يف إقليم درونيكا  1998وبدأت عمليات التطهري يف جانفي  ،امليليشيات والبوليس الصريب

Drenika . ولتغطية هذه العمليات مت  .ئاتلباين وجرح املأ 58 أودت هذه العمليات حبياة حيث
 يف اإلرهابتكييف ما حيدث يف كوسوفو على أساس نزاع داخلي حتت السيطرة هادف حملاربة 

لبان والصرب يف مفاوضات برعاية دولية خاصة من دخل األ؛ 1999ومع حلول فيفري  .3قليماإل
انت من أبرز أفكارها وضع إقليم كوسوفو حتت كو ،رامبوييه بفرنساحلف الشمال األطلسي يف 

إال أن املفاوضات مل تنجح بسبب رفض الطرف الصريب، وهو األمر  ،إدارة األمم املتحدة لفترة
من  االنسحابالذي دفع حلف الشمال األطلسي لشن غارة جوية إلرغام القوات الصربية على 

  :قليماإلر جسيمة حلقت بح يف ذلك بعد خسائكوسوفو، وقد جن
 .ألف ألباين 12قتل أكثر من  -

  .ألف بيت 128تدمري وإحراق ما يقارب  -
                                                             

  .، إيطاليا، فرنسا، اململكة املتحدةأملانياوتتألف هذه اوعة من الواليات املتحدة األمريكية وروسيا،  -  1
لنيل شهادة الدكتوراه  أطروحة، -دراسة يف املفهوم والظاهرة- القطبية األحاديةيف ظل  اإلنساينالتدخل العسري مجال منصر،   -  2

  .179، ص 2010يف العالقات الدولية، جامعة باتنة، 
، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري، ختصص قانون دويل ميثاق األمم املتحدة صوريف  اإلنساينالتدخل عبد اليزيد داودي،  -  3

  .100، ص 2012جنائي، جامعة قاملة، 
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 .لباين مل يتم التعرف على مكامأ 3200فقدان حوايل  -

 . امرأة 3000من أكثر  اغتصاب -

 .1راتكيف املعس اآلالفتعذيب عشرات  -

يف  سواءلبان من وظائفهم كل التعامالت الرمسية، وطرد األ منلبانية إقصاء اللغة األ -
 .القطاع العمومي أو املناصب احلساسة واجليش

لبان ثر من سبعة أالف طفل من األكقامت السلطات الصربية بتسميم أ 1990يف عام  -
 .املسلمني، من خالل تسميم مياه خزانات املدارس

املركزية يف إغالق مجيع املدارس واجلامعات األلبانية وطرد طالا، مع إغالق املكتبات  -
 .كوسوفو

  حصلت يف قرية راتشاك اليت، من بينها تلك ارتكاامت  اليتخمتلف اازر  إىل إضافة -
Racak 2حيث قتل أهل القرية مجيعا.  

وقد جاء تدخل األمم املتحدة يف إطار خمتلف القرارات الصادرة عن جملس األمن وفقا 
  .من قبل اهليئة األممية املمارسات املتبعةدعمت خمتلف  واليتللميثاق، 

  يف كوسوفو بني الشرعية الدولية واملمارسات الواقعية لبناء السالم  التدخل األممي: ثانيا
 اليتوسوفو جراء سياسات التعذيب كعاىن منها إقليم  اليتالوخيمة  اآلثاريف ظل 

إال أن  ،املنطقة تدخل للهيئة األممية مبختلف أجهزا تشهد أللبان،االصرب ضد  عتمدهاا
  .يف تذبذب بني التأيد واملعارضةشرعية هذا التدخل بقيت 

  :شرعية التدخل األممي  -1
ساين، حيث جند أن البعض يعتربها ختتلف رؤية اتمع الدويل لقضية التدخل اإلن

عانت من ويالت  اليتوإعادة البناء بالنسبة للمناطق  ؛ة يف ظل محاية حقوق اإلنسانيعشر
     نظرا ملساسها بالسيادة الداخلية  ؛ةيعشرغري  العتبارها آخروناحلروب، يف حني يتوجه 

  :اآلراءللدول، وفيما يلي تفصيل يف هذه 
كيد حق، مع التأ إنسانية بأنه العتباراتالتدخل  إىل االجتاهينظر أصحاب هذا : األول االجتاه  -  أ

بالتايل فهم يعتمدون على املادة ، وحقوق اإلنسان ضمان محايةل على سعي الدول الكربى
القوة يف  استخدامتنص على عدم  اليتمن ميثاق األمم املتحدة  الرابعةلفقرة ا الثانية

من كاألالعالقات الدولية، إال أن هذا النص جيب أن يتماشى واملفاهيم املستحدثة 
                                                             

:  ، على الرابط4، ص 2008، شبة اجلزيرة للبحوث والدراسات، تقرير املصري كوسوفو الطريق حنوحممد عبد العاطي،  -  1
www.aljazeera.net/mritems/streams  ،24/05/2016 .  

  .http://islamstory.com  ،04/05/2016 ،19:53: ، مقال على الرابط2007، ديسمرب قصة مشكلة كوسوفو  - 2 
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 إىلفة اإضوبالتايل إعطاء األولوية حلقوق اإلنسان بدال من أمن الدولة،  ،اإلنساين
تتضمن مبدأ عدم التدخل يف الشؤون  اليت ؛باملادة الثانية الفقرة السابعة استدالهلم

وبالتايل فإن املمارسة  .التدخل يف إطار الفصل السابع استثناءالداخلية للدول مع 
كما يستندون يف إضفاء . تعلق األمر حبقوق اإلنسان إذاالدولية تفرض السيادة املرنة 

بدليل  ،"م واألمن الدولينيديد السال"ون التدخل هو يف إطار ما يسمى كالشرعية 
وجند  كوسوفو، ؛والعراق ألمن يف كل منمت إصدارها من قبل جملس ا اليتخمتلف القرارات 

تنص على األمن  اليتمن ميثاق األمم املتحدة  49املادة  كل منيف هذا اإلطار أيضا 
املتعلقة باحلق  51واملادة  ،اجلماعي املرخص به من قبل جملس األمن التابع لألمم املتحدة

عتربان مبثابة استثناء فيما يتعلق باستخدام ت حيث .الطبيعي يف الدفاع عن النفس
تقران بوجود مصلحة  واللتاناألمم املتحدة،من ميثاق  56و 55املادتني ناهيك عن  ،1القوة

خلصت هلا حمكمة  اليتالفتوى  وهو ما دعم ،2حقيقة بإقرار احترام حقوق اإلنسان
 ،قانونية فيما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان التزاماتحول فرض  1971العدل الدولية عام 

 .3يف حال وجود إخالل بدخل األمم املتحدة بالشكل املناست وضرورة

على ميثاق األمم  يركز أنصاره ،اإلنساينالرافض لفكرة التدخل  االجتاهوهو : الثاين االجتاه  -  ب
وفقا  حضر التدخل يف الشؤون الداخلية يف العديد من النصوص على أكداملتحدة الذي 

 ؛انت األسبابكوبالتايل ال جيوز التدخل مهما  ،تساوي يف السيادة بالنسبة لكل الدوللل
عن ختوفهم من  ونيعربومن امليثاق،  السابعةالفقرة  الثانيةنص املادة  ويستدلون على

       ذ للقيام بأعمال فمنالذي يكون يف هذه احلالة  ،القوة إذا مت التدخل استخداماالستبداد يف 
    ما يضيف أنصار هذا االجتاه ما قد يشوب مبدأ التدخل اإلنساين من ك نية،اعدو

أن التدخل يكون من قبل الدول الكربى املمتلكة لعناصر القوة، وهو  اعتبارعلى  ،تسييس
مبدأ  وانتهاكللعقوبات  هاللقوات وفرض ااألمريكية من إرساهلاملمارسات ما تؤكده 

هذا حتت شعار  ؛القيم األمريكية على باقي الدول فرض إىلإضافة  ،وقوانينها السيادة
محاية حقوق اإلنسان والدميقراطية، ومن ناحية أخرى فإن التدخل يتعارض مع حق تقرير 

من ميثاق األمم املتحدة، فاحلروب الداخلية هي  األوىلالفقرة الثانية املصري الوارد يف املادة 
                                                             

، ص 2009، ديسمرب 876، العدد 91، الة الدولية للصليب األمحر، الد التدخل العسكري ألغراض إنسانيةايف ماسينغهام،   -  1
166.  

http://www.univ-: ، مقال على الرابط2012،التدخل األممي حلماية حقوق اإلنسان ما بني الشرعية الدولية واألبعاد السياسية - 2 
eloued.dz  ،05/05/2016 ،12:39 3، ص.  
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 إىلي ستؤد ،وبالتايل فإن التدخل يف حرب يتنافس فيها األفراد على السلطة ،صراع فئات
السياسي  االستقاللضياع حق تقرير املصري إذا كان التدخل لصاحل احلكومة، أو ضياع 

 .1إذا كان التدخل جلانب الثوار، هلذا فإن التدخل سيتناىف دائما والسيادة الوطنية

بني املؤيدين والرافضني للتدخل، حسب أنصار هذا  الوسيط االجتاهوهو : االجتاه الثالث  -  ت
يدة وفق سيادة مق إىلاالجتاه فإن السيادة الوطنية ميكن هلا التحول من سيادة مطلقة 

كانت تندرج سابقا ضمن اإلطار السيادي  ،وحقوق اإلنسان ما يفرضه القانون الدويل
 ل تندرج ضمن هذا اإلطاروال تزا ،دون تدخل أي شخص من أشخاص القانون الدويل ،للدولة

 .2يقررها القانون الدويل اليتللدولة مع األخذ بعني االعتبار خمتلف األحكام 

احلماية وإعادة  توجه كبري حنو عمليات التدخل بغرض فإن اتمع الدويل شهد وواقعيا
يف  ICISS)(دة الدول االبناء، حيث نشهد تشكيل اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسي

من قبل رئيس الوزراء الكندي جون كريتيان، ودف هذه اللجنة لوضع أسس  2000سبتمرب 
دف  ،اإلنساين وسيادة الدول تدخلالتدخل اإلنساين، ودعم نقاش عاملي حول العالقة بني ال
حيث . سيادة الدول احتراموإلزامية  ؛التوفيق بني ضرورات التدخل الدويل بسبب االنتهاكات

أن  ذلكالتدخل الدويل مبسؤولية احلماية،  استبدالتقريرا مت مبوجبه ؛  2001لجنة يف قدمت ال
املسؤولية األوىل حلماية األفراد تعود للدولة وفقا ملبدأ السيادة، أما يف حالة تعرض السكان 

فإن  ،للخطر بسبب حروب داخلية أو عصيان أو عدم قدرة الدولة على دفع األذى عن سكاا
تعترب تطور ملبدأ التدخل  واليت ،الدولية للحماية حتل حمل مبدأ عدم التدخل املسؤولية

  .3اإلنساين
  التدخل وفقا لقرارات أجهزة األمم املتحدة  - 2

  جملس األمن  -  أ
جملس األمن وأصدر عدة قرارات من  اجتمع ،يف ظل املوقف املتأزم يف إقليم كوسوفو

القوة املفرطة ضد املدنيني  استخداموالذي يدين  1998املؤرخ يف مارس  1160القرار رقم : بينها
  :من مسلمي كوسوفو من قبل الشرطة الصربية، ووفقا مليثاق األمم املتحدة فإنه

يطلب من الزعامة األلبانية إدانة مجيع أعمال اإلرهاب، كما يؤكد على أن التغلب على  -
 .الل عرض عملية سياسية حقيقةالعنف واإلرهاب يكون من خ
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التأكيد على إقامة حوار هادف بني سلطات بلغراد وكوسوفو بشأن قضايا املركز  -
 .السياسي

   .1الذايت االستقاللكما يؤيد منح كوسوفو أكرب درجة من  -
والذي يؤكد فيه على حق الالجئني واملشردين  ؛1998املؤرخ يف سبتمرب  1199القرار رقم 

وتعزيز مركزها  ،احللول السلمية حلل مشكلة كوسوفو الستخداممع تأييده  ،ديارهم إىلللعودة 
يطالب مجيع  ؛ املتحدة  ا درجة أكرب من االستقالل الذايت، ومبوجب ميثاق األمممنحهعرب 

  :األطراف بوقف إطالق النار يف إقليم كوسوفو، كما يطالب مجهورية يوغوسالفيا ب
 .متس املدنيني واليتت األمن اتقوم ا قو اليتوقف مجيع األعمال  -

املعتمدة لدى  الدبلوماسيةواجلماعات  ؛متكني بعثة املراقبة التابعة للجماعات األوروبية -
 .من القيام بعملية رصد دويل مستمر وفعال يف إقليم كوسوفو ؛يوغسالفيا ةمجهوري

 مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وجلنة الصليب األمحر الدولية، االتفاق -
 اإلنسانية املساعداتمع إمكانية وصول  ،دف تسهيل عملية عودة الالجئني

  .2لإلقليم

يدين من خالله أعمال   ،1998كتوبر يف أ 1203جملس األمن القرار رقم  صدربعدها أ
م وسوفو سيهدد السالكتوتر األوضاع يف  استمراريةأن على يد كمع التأ ؛العنف يف كوسوفو

  :واألمن الدوليني، ووفقا مليثاق األمم املتحدة فإنه
ومنظمة  ايوغسالفيبني  1998بر يف أكتو بلغرادن يف ان املوقعااالتفاق املصادقة وتأييد -

كل  امتثالمن والتعاون األورويب، وبني يوغسالفيا وحلف الشمال األطلسي بشأن األ
 .1998الصادر يف  1199األطراف لشروط القرار 

بالدخول يف حوار جاد إلجياد حل عرب ) يوغسالفيا وكوسوفو( مطالبة األطراف املعنية -
 .التفاوض

 .على الوسائل السلمية االعتمادإدانة األعمال اإلرهابية والتشديد على ضرورة  -

بالتوجه حنو التعاون الدويل  لبانية يف كوسوفومطالبة سلطات يوغسالفيا والقيادة األ -
 .3الرامي لتحسني الوضع اإلنساين

الذي يدعو فيه مفوضية األمم ؛  1999املؤرخ يف ماي  1239القرار رقم  إىل إضافة
لتقدمي املساعدة لالجئي  ؛املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمات الدولية األخرى لإلغاثة اإلنسانية
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متكني موظفي األمم املتحدة  إىلضيهم، ما يدعو ابسالم ألرد حقهم يف العودة يوتأي ،كوسوفو
  .1كوسوفو وخمتلف أجزاء يوغسالفيا إىلمن الوصول  ؛ل أطراف العمل اإلنساينكو

 اليتوالذي يدين فيه  كل أعمال العنف  1244حتت رقم  1999قرار الصادر يف جوان ال و
إاء أعمال العنف والقمع ضد بيوغسالفيا كوسوفو، كما يطالب  مسلميحبق  ارتكاامت 

بدأ عملية االنسحاب، مع إقرار الوجود املدين والعسكري يف كوسوفو حتت رعاية وكوسوفو 
ملدين الدويل، لتحقق من الوجود اوالمراقبة لاألمم املتحدة، وهذا من خالل تعيني ممثل خاص 

  :والذي يعمل على
 .ى وقف إطالق الناراحليلولة دون جتدد األعمال العدوانية، واحلفاظ عل -

 .لباين من السالحجتريد اجليش الكوسويف األ -

 .انتقاليةيئة بيئة أمنية تسمح بعودة الالجئني، وإقامة إدارة  -

 .الحقا املهام ستالمااإلشراف على إزالة األلغام حىت يتسىن للوجود املدين الدويل  -

  .2محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها -

 :اجلمعية العامة  -  ب

للجمعية العامة هي األخرى دور يف النظر يف قضية الرتاع يف كوسوفو منذ وقد كان 
الصادر يف  190/50 بداية بالقرار رقم؛ مت إصدارها اليتخمتلف القرارات  من خالل ،بدايته

، والقرار 3وسياسات القمع املرتكبة يف كوسوفو االنتهاكاتوالذي يدين وبشدة  ؛1995ديسمرب 
احلكومة  ةطالبوم اإلقليم، النتهاكات حقوق اإلنسان يف إدانته الذي يؤكد 111/51 رقم 

  :ب يةاليوغسالف
والتوقف عن عمليات االضطهاد يف حق أعضاء  ؛السياسينياإلفراج عن مجيع السجناء  -

 .املنظمات احمللية حلقوق اإلنسان

  .إرادة السكان احترامالسماح بإقامة مؤسسات دميقراطية مع  -

 .املؤسسات التعليمية لأللبانالسماح بإعادة فتح  -

القوانني املطبقة من قبل يوغسالفيا املتعلقة باملواطنة مع  اتفاقالتشديد على أمهية  -
 .4معايري عدم التمييز
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اجلمعية  هدين من خاللتالذي  ؛1999املؤرخ يف ديسمرب  116/51رقم بعدها جند القرار 
العامة حالة احلصار واالنتهاكات يف إقليم كوسوفو، كما تطالب كل األطراف بتنفيذ اتفاق 

تطالب حكومة  ووالسعي لدعم املؤسسات الوطنية، ، 1996 ديسمرب  6الذي عقد يف  1السالم
 إىلواجلماعات اإلثنية، إضافة  اتع التشريعات التمييزية ضد األقلييوغسالفيا بإلغاء مجي

ة يف احلياة السياسية واالقتصادية ريماح لسكان كوسوفو باملشاركة وحباملطالبة بالس
تطرقه  إىلالسابقني إضافة  للقراريناملدعم  139/52القرار رقم  ليصدر بذلك .2واالجتماعية

 انتشارالذي يستنكر  164/53القرار رقم و، 3اجلنسية يف كوسوفو انعدامللحد من حاالت 
اإلرهاب وحاالت التعذيب واإلعدام ومنع وصول املنظمات غري احلكومية وخمتلف اإلعانات 

من قبل  االنتهاكاتعن هذه  املسئولني، مع التأكيد على حماكمة األشخاص اإلنسانية
  :ب امطالبة يوغسالفي إىل، إضافة 1991حمكمة العدل منذ 

 .إنشاء شرطة حملية يف كوسوفو حتت إدارة حملية -

املرتكبة  االنتهاكاتعن  املسئولنيمة العدل الدولية مبحاكمة األشخاص كماح حملالس -
 .1991منذ 

 .4تطبيق مبدأ املساواة بني األفراد مهما كانت خلفيام العرقية أو الدينية -

 :األمانة العامةو واالجتماعي االقتصاديالس   -  ت

حل  واألمانة العامة يف حماولة واالجتماعي االقتصاديلس فبدوره ساهم كل من ا
جلنة حقوق إصدار  من خالل  واالجتماعي االقتصاديدور الس  ربزمشكل الرتاع يف كوسوفو، وي

مطالبة  ؛االنتهاكاتخمتلف  ستنكرةم؛  1996يف أفريل  71اإلنسان يف يوغسالفيا للقرار رقم 
  .بإجياد صيغة توافقية بني األلبان والصرب يف إطار إدارة اإلقليم

 بتحسنيواملتعلق ، 1998أما األمانة العامة فقد أصدرت عدة تقارير أبرزها الصادر عام 
 ارقراإل مت، 1999جانفي  30يف كوسوفو، ويف تقرير أخر لألمني العام بتاريخ  املتدهورةاألوضاع 

جمزرة راشاك  إىلاإلشارة  إىل، إضافة 1998اف بوقف النار املتفق عليه يف األطر التزامبعدم 
Racak   5متشرد 190000 إىلواىل العدد اهلائل من املشردين يف كوسوفو الذي وصل.  
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ية استحداث بعثة أمممت اختاذها يف  اليتسامهت هذه الترسانة القانونية من القرارات 
  .للقانون الدويلتدعم بناء السالم يف كوسوفو وفق 

  بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو :ثالثا
حالة  إىللقد جاء قرار األمم املتحدة بإرسال بعثة يف إطار دعم جهود كوسوفو للوصول 

  .اإلقليم اعتماروإعادة  اإلنسانالله محاية حقوق ، تضمن من خسالم مستقر
  التعريف بالبعثة  - 1

عقب توقف تدخل حلف الشمال األطلسي يف كوسوفو  ؛1999أنشئت البعثة يف جوان 
وفقا لقرار جملس األمن رقم وهذا  اإلقليم،يف  اإلنسانبسبب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 

 إىلمن خالله بوجود أمين يف كوسوفو بالنسبة للدول األعضاء، إضافة الذي  مسح  ؛1244
ووفقا  ،1السماح بإجياد وجود مدين دويل ممثل يف بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

ضابطا و  4519 إىلوصل  2العسكرينيلقرار التفويض الصادر عن جملس األمن فإن عدد األفراد 
كريني من املراقبني العس 38مت إضافة  2002دنية، ومع حلول جانفي امل 3شرطةالمن أفراد  38

 :على يعملونموظف مدين، حملي  3397 و موظف مدين دويل 1178و

حيظى من  ،ط مؤقت من اإلدارةالذايت من خالل إجياد من االستقاللتعزيز إقامة دعائم  -
وتعليق  ؛ذايت يف ظل انسحاب القوات اليوغسالفية واستقاللالشعب حبكم  خالله

 ؛وتنفيذية ؛منحها خمتلف السلطات من تشريعية مع ؛قصف حلف الشمال األطلسي
دارة املدنية األساسية من قبل جملس اإلخمتلف وظائف  إىلإضافة  ،وإدارة القضاء

 .األمن

غاية الوصول  إىل االستقاليلللحكم الذايت الدميقراطي  االنتقاليةتنظيم املؤسسات  -
 .االنتخاباتمبا يف ذلك إجراء  ،تسوية سياسية إىل

 .وأنشطة بناء السالماحمللية  االنتقاليةالقيام مبراقبة ودعم وترسيخ املؤسسات  -

إىل مؤسسات  االنتقاليةاإلشراف يف مرحلة ائية على نقل خمتلف املؤسسات  -
 .منشأة مبوجب تسوية سياسية

 .4االقتصاديدعم إعادة بناء اهليكل األساسي الرئيسي وخمتلف صور إعادة البناء  -

 .وذلك بالتنسيق مع املنظمات اإلنسانية الدولية ؛اإلنسانية اإلغاثة معوناتدعم  -
                                                             

، http://www.un.org  ،06/05/2016: ، معلومات أساسية، على املوقع الرمسيبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو - 1 
20:02.  

  .جلمهورية التشيكية، مجهورية مولدوفا، رومانيا، بولندا، تركيا، امبسامهة كل من أوكرانيا -  2
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وقضاء متعدد  حفظ القانون والنظام املدنيني مبا يف ذلك إنشاء قوات شرطة حملية -
 .األعراق 

 .أراضيهم إىل الالجئنيضمان عودة  -

 .محاية وتعزيز حقوق اإلنسان -

 .1حتقيق وضمان عدالة ما بعد الرتاع -

  مسار التسع سنوات األوىل لعمل البعثة  - 2
  :ائز األربعة التاليةكتضمنت الر اليتيف البداية فإن البعثة قامت بأوىل عملياا 

 .اإلنسانية بقيادة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني املساعدات -

 .اإلدارة املدنية يف إطار األمم املتحدة -

 .بقيادة منظمة األمن والتعاون يف أوروباالتحول الدميقراطي وبناء املؤسسات  -

 .بإدارة اإلحتاد األورويب االقتصاديةوالتنمية  االعتمارإعادة  -

حالة  انتهاءثل األمني العام يف كوسوفو مسؤولية هذا الركائز، وبعد وبذلك فقد توىل مم
األوىل  الركيزة واستخلفت ،2000مت تصفية عمل املفوضية يف جوان  ؛الطوارئ وعودة الالجئني

فيما يتعلق مبركز كوسوفو  واالتفاقاتبتحقيق سيادة القانون، كما مت إجراء العديد من احملادثات 
بني املبعوث اخلاص لألمني العام الرئيس الفنلندي  2006من بينها مفاوضات  ،يف املستقبل

رفض الطرف  وقدمع الطرفني األلباين والصريب،  Martti Ahtisaariالسابق ماريت أهتساري 
-Ban Kiرحب األمني العام بان كي مون  2007وت أويف  .التسوية الشاملة اقتراحالصريب 

moon اإلحتاد الروسي والواليات وتشكيل جمموعة ثالثية تتكون من اإلحتاد األورويب  باتفاق
وسوفو املستقبلي، ومع حلول  كز كيف إطار تعزيز مسار املفاوضات حول مر ؛األمريكية املتحدة
 15وبدأ نفاذ الدستور اجلديد يف " االستقاللإعالن "سلطات كوسوفو  اعتمدت 2008فيفري 

وبالتايل فقد  ،أدى إلجراء تعديالت عديدة على مهام البعثة وإعادة تشكيلها وهو ما 2008جوان 
  .2واالستقراراهلدف الرئيسي هلا على تعزيز األمن  انصب

  :امتةاخل
أن تدخل األمم املتحدة يف كوسوفو جاء يف إطار  ؛من خالل ما مت عرضه ميكن القول

عاىن منها  اليتخمتلف االنتهاكات  منومحاية حقوق اإلنسان  ؛ م واألمن الدولينيحفظ السال
اإلقليم، وبالتايل فإن كل جهودها كانت موجهة لتوفري بيئة مناسب من مؤسسات قاعدية 

                                                             
1 -Jurgen Friedricb, UNMIK in Kosovo, Max planck UNYB9,United Nations, 2005, p 262 

، http://www.un.org  ،06/05/2016: بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، معلومات أساسية، على املوقع الرمسي - 2 
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ة عن خمتلف أجهزا مدعمة مبختلف القرارات الصادر املدنية، دارةاإلتضمن تفعيل  فاعلة
  .دائمالسالم ال توفري بيئة مناسبة تساعد على دعمل

وإمنا متواصلة حتتاج تكاتف  ،إن بناء السالم يف إقليم كوسوفو هو ليس مبرحلة أنية
وطنية تتعلق وجهود  ،العديد من اجلهود الدولية  سواء كانت دول جماورة أو منظمات ذات عالقة

مسألة متس أمن  باعتبارهإلجناحه  ،الطرف األلباين والطرف الصريبي أ بأطراف الرتاع الداخلي
  .الدول ااورة اقتصادياتاملنطقة ككل وتؤثر على 

  :وقد خرجت هذه الدراسة مبجموعة من النتائج واملتمثلة يف
اجلهود الوطنية بتنسيق من  و عملية تكاملية تعاونية حتتاج تضافربناء السالم ه -

 الفواعل الدولية لضمان فعالية العملية؛

العمل على ال تكفي الترسانة القانونية املدعمة لعمليات بناء السالم؛ إمنا جيب  -
 تطبيقها وااللتزام ا؛

ضرورة مشولية عملية بناء السالم ملختلف اجلوانب السياسية منها واالقتصادية  -
 دم إمهال  أي عنصر قد يؤثر على دميومة السالم؛ما يضمن ع ،واالجتماعية

توفري بيئة أمنية مناسبة يعترب عامل حمفز على خلق سالم دائم من خالل إقامة  -
  .مؤسسات حكم متلك الشرعية


